Nové zbraně
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Konečná podoba CZ Shadow 2 SA

CZ Shadow 2 SA
Na veletrhu IWA 2019 mělo premiéru hned několik
nových českých zbraní. O drtivé většině z nich jsme
už psali, o jedné však zatím ještě ne. Důvod?
V tomto případě byla totiž norimberská premiéra
tak trochu zákulisní. I to totiž k této výstavě patří.

TI,

kdo na jaře vyrážejí do francké
metropole pravidelně, dobře
vědí, že veletrh IWA není pouze výstava finálních produktů všeho druhu.
Norimberk je také místo, kde firmy
ze zbrojní branže a příbuzných oborů
svým obchodním partnerům nebo
(ale ne vždy) širší odborné veřejnosti
předvádějí rodící se projekty. V různém
stadiu.
Někdo sem jezdí hned s prvotním
nápadem, což může mít podobu pár
výkresů či třeba rozpracovaných dílů.
Jiné firmy vystavují prototypy, klidně
i řadu let po sobě. Na reakci publika záleží, zda některé modely vůbec
spatří světlo světa, případně jak budou
vypadat.
K zavedeným zvyklostem veletrhu
IWA dále patří představování akvizičních vzorků. Tedy v zásadě hotových
výrobků, které se ukazují obchodníkům s cílem zajistit si v nastupující
sezóně co největší objednávky. Akviziční vzorek kromě jiného obvykle znamená, že daná zbraň se ještě sériově
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nevyrábí a že se na ní tím pádem dají
ještě některé detaily měnit.
Právě k tomu došlo na veletrhu
IWA 2019 v případě pistole CZ Shadow 2 SA. K čemuž je vhodné dodat,
že svého druhu první premiéru měl
tento model v Norimberku dokonce
už o tři roky dříve.
Jednočinné pětasedmdesátky
Pistole řady CZ 75 a z nich odvozené modely, do nemalé míry včetně
CZ Shadow 2, mají jednu věc společnou – geniálně koncipovaný SA/DA
spoušťový a bicí mechanismus Františka Kouckého. Postupem času se na
něm některé detaily měnily, ale když
pomineme radikálně zjednodušenou
variantu Omega, u základní pětasedmdesátkové rodiny jde v základu stále
o jedno.
K hlavním přednostem pistolí CZ 75
patří velice příznivý chod spouště ve
dvoučinném režimu. Od té doby se
na poli spoušťových mechanismů
událo ledacos, ale podle našich po-
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znatků nebude přehnané říci, že když
se u pětasedmdesátek vše výrobně
povede a trochu zaběhá, v tomto ohledu v podstatě dodnes nenašly plně
srovnatelnou konkurenci. Ne náhodou svého času pochválil hladký chod
spouště CZ 75 dokonce sám pistolový
guru Jeff Cooper, který proslul bonmotem, že spoušťový mechanismus
SA/DA (v americkém podání DA/SA)
představuje důmyslné řešení neexistujícího problému (an ingenious solution
to a non-existent problem).
Ne tak úplně zanedbatelná část uživatelů ovšem možnost prvního výstřelu s kohoutem v přední poloze prakticky vůbec nevyužívá. Zvlášť se to týká
sportovních střelců, ať už mířenkářů,
nebo těch, kteří se věnují moderním
střeleckým disciplínám v čele s IPSC.
Aby tato skupina zákazníků nemusela spoléhat jen na dodatečné ladičské úpravy, Česká zbrojovka Uherský
Brod pro ni začala v první polovině
90. let minulého století sama vyvíjet
a v menších objemech vyrábět spor-

